
1 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ CHÂU 

 

Số: 32/TTr-UBND               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

         Kỳ Châu, ngày  05 tháng 9 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị bán đấu giá quyền sử dụng đất tại  Quy hoạch phân lô chia lô Khu 

1 thôn Bắc Châu và quy hoạch dân cư vùng Ruộng Dài, xã Kỳ Châu 

 

Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Tài chính kế hoạch; 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy 

định chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giá tài; Thông tư liên tịch số 

14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 

của Bộ Tài chính quy định về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của 

Luật đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh về 

việc Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng 

đất hoặc cho thuê đất và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kỳ Anh đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 14/3/2022; 

Căn cứ Công văn số 427/CV-UBND ngày 22/6/2010 của UBND huyện Kỳ Anh 

về phê duyệt Quy hoạch dân cư vùng Ruộng Dài thôn Châu Long và quyết định số 

1774/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND huyện Kỳ Anh phê duyệt điều chỉnh 

năm 2018 quy hoạch dân cư chia khu 1 thôn Bắc Châu; 

Căn cứ Phương án bán đấu quyền sử dụng đất tại Quy hoạch dân cư vùng Ruộng 

Dài, thôn Châu Long và quy hoạch dân cư chia khu 1, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, 

huyện Kỳ Anh đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3324/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2022; 

UBND xã Kỳ Châu kính đề nghị UBND huyện xem xét phê duyệt bán đấu giá 

quyền sử dụng đất tại tại Quy hoạch dân cư vùng Ruộng Dài, thôn Châu Long và quy 

hoạch dân cư chia khu 1, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, cụ thể như sau:  
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1. Vị trí khu đất:  

- Vị trí, ranh giới, kích thước các thửa đất đấu giá thuộc Quy hoạch dân cư vùng 

Ruộng Dài theo công văn số 427 ngày 22/6/2010 của UBND huyện Kỳ Anh và quy 

hoạch dân cư chia khu 1 thôn Bắc Châu phê duyệt điều chỉnh năm 2018 theo quyết 

định số 1774 ngày 23/4/2018 của UBND huyện Kỳ Anh. Vị trí khu đất như sau:  

- Quy hoạch dân cư vùng Ruộng Dài, thôn Châu Long 

+ Phía Bắc: Giáp đất sản xuất nông nghiệp. 

+ Phía Nam: Giáp khu dân cư thôn Châu Long. 

+ Phía Đông: Giáp khu dân cư . 

+ Phía Tây: Giáp khu dân cư thôn Châu Long 

- Quy hoạch dân cư chia khu 1, thôn Bắc Châu 

+ Phía Bắc: Giáp khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp. 

+ Phía Nam: Giáp hành lang đường Nguyễn Bích Châu. 

+ Phía Đông: Giáp khu dân cư thôn Bắc Châu. 

+ Phía Tây: Giáp đường giao thông liên xã 

Vị trí, ranh giới, kích thước các thửa đất đấu giá được UBND xã kiểm tra, cắm 

mốc thực địa trước khi đấu giá và bàn giao cho người trúng đấu giá sau khi đã hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

2. Diện tích: Tổng diện tích dự kiến đưa vào đấu giá Quyền sử dụng đất: 622,6 

m
2  

(03 lô đất).  

Cụ thể các lô gồm: Tại Quy hoạch dân cư vùng Ruộng Dài thôn Châu Long, xã 

Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh gồm 02 lô đất số 27,28 (nay theo bản đồ địa chính xã Kỳ 

Châu là thửa 206, 205 tờ bản số 10) tổng diện tích đất là 422,6 m
2
 và tại quy hoạch 

phân lô chia khu 1 điều chỉnh 2018 xã Kỳ Châu 01 lô đất số 11 (nay theo bản đồ địa 

chính xã Kỳ Châu là thửa 139 tờ bản số 9) diện tích 200 m
2
.  

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

3. Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn. 

4. Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất. 

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. 

Kính trình Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh xem xét quyết định bán đấu giá 

quyền sử dụng đất tại Quy hoạch dân cư vùng Ruộng Dài, thôn Châu Long và quy 

hoạch dân cư chia khu 1, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh để tiến hành 

đấu giá theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện Kỳ Anh; 

- Các phòng: TN&MT; TC-KH; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 Trần Công An 
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